Informacije javnega značaja (10.A člen ZDIJZ, dvanajsti odstavek)

Uprava/poslovodja

Osebno ime

Pogodbeno

Pogodbeno

Pogodbeno

dogovorjeno

dogovorjeno

dogovorjeno

Realizirano

Dogovorjena

Dogovorjena

Mesečni

Skupna višina

višina mesečnih

višina

prejemek in

izplačanih

prejemkov

odpravnine

odpravnina

prejemkov v

dogovorjeno

letu 2021

v pogodbi

(neto EUR)

/aktu/aneksu
z dne
Direktor

Marko Fatur

v višini 3-

v višini 6-

Pogodba o

kratnika

kratnika

zaposlitvi z

povprečne plače

osnovnega

dne

izplačane v

mesečnega

05.06.2017

družbi v

plačila

preteklem

direktorja

49.382,83 Eur

poslovnem letu

Nadzorni svet

Osebno ime člana

Članstvo v nadzornem svetu

Prodnik d.o.o.

Neto izplačani
prejemki v
preteklem letu
(2021)

Edvard Ješelnik

predsednik

8.509,41Eur

Gorše Prusnik Polonca

namestnica predsednika

5.187,89 Eur

Kenda Ivan

član

3.129,42 Eur

Iztok Obreza

namestnik predsednika

1.517,81 Eur

(od 12.9.2019 do 21.04.2020)
Urban Kolar

član

1.379,83 Eur

(od 21.4.2016 do 21.04.2020)

Dogovorjena višina prejemkov članov nadzornega sveta Javnega komunalnega podjetja
Prodnik d.o.o.
Skupščina družbe javnega komunalnega podjetja Prodnik d.o.o. je dne 19.06.2014 sprejela
sklep o plačilih članom nadzornega sveta Javnega komunalnega podjetja Prodnik d.o.o., ki
določa višino prejemkov članov nadzornega sveta, in sicer naslednji sklep:
» Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta znaša 200
EUR bruto. Sejnina za korespondenčno sejo organa nadzora znaša 80% siceršnje sejnine. V posameznem poslovnem

letu je član organa nadzora upravičen do izplačila sejnin vse dokler skupni znesek sejnin ne doseže 50% osnovnega
plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana organa nadzora glede na upravičen izplačila na letni ravni.
Člani nadzornega sveta, poleg sejnin, prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 6.200 EUR bruto letno
na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50% osnovnega plačila za
opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do
doplačila v višini 10% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta
izplačilo za osnovno plačilo za opravljanje funkcije za tekoče leto prejmejo do konca tekočega leta za obdobje, ko so
funkcijo dejansko opravljali.
Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačila doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo
dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.
Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo
v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v
zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.«

Informacije javnega značaja – podatki o poslih (10.A člen ZDIJZ, enajsti odstavek)
A. Sponzorske in donatorske pogodbe

B. Avtorske pogodbe
Vrsta posla

Datum

Pogodbeni

Pogodbena

Vrednost

sklenitve

partner

vrednost

posameznih

Trajanje posla

izplačil
/

C. Preostale svetovalne ali druge intelektualne storitve
Vrsta posla

Datum

Pogodbeni

Pogodbena

Vrednost

sklenitve

partner

vrednost

posameznih
izplačil

Trajanje posla

